
Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Stúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚĺůRaSP 2017/00413-O2IMIC V Liptovskom Mikuláši dňa 07.02.2017
Vybavuje: Ing. Andrea Michalkovä
Tel.: +421 — 044/5565345
E—mail: andreamichalkovaJmikulas.sk

Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebník mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš,
podal dňa 23.01.2017 na Spoločný obecný úrad úzenmého rozhodovania a stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosf o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nová
miestna komunikácia — spojnica ul. Pišútovej a Bornu služieb v Liptovskom Mikuláši“,
liniová stavba ktorá sa má nachádzať na pozemku parc. č. KN-C 222/2, 286/13, 231/2,
286/1, 286/4, 228/12, 230, 231/1, 241/1, 241/2, 286/9, 245, 224/2, KN-C 6553/5 (KN-E
6553) v k. ú. Liptovský Mikuláš. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie. Pre
predmetnú stavbu bob vydané územně rozhodnutie mestom Liptovský Mikuláš pod. č.
MsUJURaSP 201 6/03407-03/MIC zo dňa 24.11.2016.

Mesto Liptovský Mikuláš ako pňslušný špeciálny stavebný úrad podřa *117 a *120
zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v zneni
neskorších predpisov a *5 písm. aJ zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastůpená Spoločným obecným úradom územného
ťozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s ustanovením * Sa,
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
a noviel (cestný zákon) av súlade s ustanovením *61 ods. 1 zák. č.50/1976 zb. stavebného
zákona oznamuje začatie stavebného konania a v súlade s 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb.
(stavebného zákona) upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú
mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby. ‚

Do dokladov možno nahliadnuf na meste Liptovský Mikuláš — MsU, odbore
ůzemného rozhodovania, stavebného podadku a životného prostredia počas stránkových dní

( pondelok od 8.00 — 15.00 hod., streda od 8.30 — 16.30 hod. a piatok 8.00-15.00 hod.,
obedňajšia prestávka od 11.30 — 12.30 hod.).

Učastnici konania móžu svoje námietky uplatnif do 7 pracovných dní od doručenia
tohto oznámenia, inak sana ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotkrnjté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dl.hší čas, predbži stavebný úrad na jeho žiadosf
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej
alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloži jeho zástupca
písomnú pbnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

Ing. Alena Vinčuková
vedúca odboru URaSP
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Doručuje sa

Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Zilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina
Liptovská knižnica Gašpar Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, Stúrova 56,
031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Petran, Námestie Osloboditeľov 63/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vincentis, spol. s.r.o., Majoránová 64, 821 07 Bratislava
Ing. Ján Mudrik, DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš —

projektant

Vlastníci susedných nehnutel‘ností — doručuje sa verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má podl‘a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 lb. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehofl‘ je dňom doručenia. Súčasne musí byť
obcou zverejnené aj mým spósobom v mieste obvvkNm, najmä na internete,
v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie
Mestský úrad, odbor ZP a dopravy, Liptovský Mikuláš
Ohesný úrad, odbor pozemkový a lesný, ul. Kollárova č.2, 03101 Lipt. Mikuláš
Obesný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOH, Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS. Vrbická 1993, 031 01
Lipt. Mikuláš
Obesné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Lipt.
Mikuláš
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš, Revolučná 595. 031 80 Lipt.
Mikuláš
Slovak Telekom, as., Poštová č.1. 01008 Zilina
Stredoslovenská energetika — distribúcia a.s. . Zihna, 010 47 Zilina
Verejnoprospešné služby, Družstevná č. 1, 03180 Lipt. Mikuláš
FIN.M.O.S. a.s., Pebá cesta 19, 831 05 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina
Imafex. spol. s.r.o. Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
SPP-D. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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